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Estamos a dois meses do final de 2017! Um ano que nos
trouxe inúmeras conquistas e vários desafios.

Tempo de

Quando conquistamos um sonho, outros surgem para

planejamento

nos fazer olhar o futuro com esperança e vontade de fazer
um mundo melhor. Para isso, precisamos planejar, para
atender mais famílias e continuar o trabalho que tem
contribuído para transformar vidas.
O mundo, cada vez mais complexo, nos faz refletir o

quanto é importante percebermos que podemos mudar a
realidade de tantas pessoas. Às vezes, não se trata de grandes
investimentos, mas de ações inclusivas e transformadoras.
O encontro com amigos, famílias, parceiros, voluntários e
colaboradores durante a inauguração da Nova Sede nos fez
acreditar ainda mais na importância que o trabalho da entidade
tem na vida de muitas pessoas. Depoimentos emocionantes nos
mostraram que “a semente deve ser cuidada para que germine
e dê frutos. Famílias testemunharam que hoje seus filhos têm raízes
e galhos fortes, por terem tido a oportunidade de aprender e
conviver em um espaço que lhes trouxe amor, acolhimento, e por
isso hoje têm eterna gratidão!
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A infância e adolescência são fases cruciais para o

Cuidado com

desenvolvimento. Segundo a Dra. Thânia R.Ribeiro é

a saúde na

adolescentes, por se encontrarem em condições de

necessário atenção e cuidados especiais, pois crianças e
constante

Infância e

mudança,

precisam

da

presença

e

acompanhamento dos pais.

Adolescência

No dia 13 de setembro, algumas famílias se reuniram
para entender um pouco como podem auxiliar seus filhos
no processo de desenvolvimento e entender as políticas
implementadas pelo Estado.

O Ministério da Saúde traçou políticas para garantir acesso à
saúde, definindo eixos estratégicos, dentre os quais podem ser
citados: atenção humanizada e qualificada durante a gestação,
parto, nascimento e recém nascido; aleitamento materno e
alimentação complementar saudável; atenção à criança com
deficiência e vulneráveis; além da vigilância e prevenção do
óbito fetal, infantil e materno.

É muito importante a população saber os recursos
disponíveis e como acessá-los, pois, essas políticas são de
atenção básica e visam diminuir as internações por desnutrição,
e por doenças como sarampo, difteria, tétano, poliomielite,
varíola, rubéola, etc.
Atualmente, há maior acesso à vacinação, melhora nas
taxas de aleitamento materno, nível de escolarização das mães
e diminuição da pobreza por meio da Bolsa Família, e com isso as
famílias estão encontrando formas para melhor cuidar do
desenvolvimento de seus filhos.
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No dia 23 de setembro crianças, adolescentes e

Piquenique
no Parque

famílias se reuniram para um piquenique no Parque Ecológico
de Campinas. Um local bastante agradável com muitas
opções de lazer.
Não foram organizadas atividades dirigidas, uma vez
que a ideia do encontro foi proporcionar momentos de
descontração e lazer.

Foi servido um lanche e os participantes puderam se divertir
compartilhando momentos.

Foram poucas as famílias que participaram, mas isso não diminuiu
a importância dos momentos compartilhados.
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20 Anos do
Semente
Esperança

Chegar aos 20 anos com tantas conquistas nos faz refletir e
agradecer.
Os caminhos que trilhamos, as escolhas que fazemos e o
trabalho que desenvolvemos nos fizeram atingir vários objetivos
e vislumbrar um futuro.
No dia 23 de setembro voluntários, colaboradores e amigos
se reuniram para comemorar esse momento.
Foi feito um vídeo comemorativo mostrando um pouco da nossa
história, com depoimentos de famílias, crianças, adolescentes,
colaboradores e voluntários. E com isso, foi possível perceber que
tudo que conquistamos envolveu o trabalho de muitas pessoas.

O jantar foi um momento de confraternização importante
porque pudemos recordar velhas histórias e encontrar parceiros
que nos ajudaram a conquistar cada um dos objetivos que
tivemos.
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Inauguração da

Na manhã chuvosa do dia 07 de outubro
abrimos as portas da nova sede para recebemos

Nova Sede e II

amigos, parceiros e famílias. E para que todos

Mostra Artística

instituição e como são desenvolvidos os trabalhos,

e Literária

pudessem entender um pouco como funciona a
ocorreu a abertura da II Mostra Artística e Cultural.
Luciana Pizziini fez a abertura do evento que
também contou com a palavra do Sr. Claudino,
presidente da entidade e do Sr. Lincoln C. Moreira,

representando a FEAC.
Um momento interessante foi o depoimento de uma das
mães, que relatou de forma emocionada a importância que o
Semente Esperança teve na vida de sua família e o quanto
ajudou na formação de seus filhos. Por terem convivido durante
anos, souberam aproveitar a oportunidade e a semente
plantada cresceu e frutificou.
As crianças que participam do coral cantaram várias
músicas que emocionaram o público.
Ao final, foi feito o descerramento da placa, na fachada
do prédio, e em seguida, todos foram apreciar os trabalhos feitos
para a Mostra Artística e Literária.
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A mostra é resultado do trabalho desenvolvido nas oficinas
de Artes Visuais e Manuais, assim como da Oficina Mil Histórias e
do projeto com os adolescentes.
Para concretizar esse projeto foi necessário desafiar as
crianças para realizarem o trabalho, de forma primorosa. Para
chegarem

ao

resultado

técnico

desejado

não

faltou

perseverança e dedicação.

Os educadores também tiveram que estudar para
poderem ensinar, revisaram conceitos, exerceram a tolerância, e
finalmente, se surpreenderam com o resultado do trabalho.

No dia da amostra não faltaram elogios às crianças e aos
educadores, que de uma maneira consistente mostraram lindos
trabalhos. Foi apresentado também o resultado do projeto “Dê
um Zoom nos seus direitos”, realizado pelos adolescentes, em
parceria

com

o

CISV-Campinas.

As

fotos

apresentadas

mostraram que nossos jovens têm talento e uma grande
sensibilidade.
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Oficinas
abertas à
Comunidade

Pensando no bem estar e na qualidade de vida
das pessoas que vivem na comunidade, próxima ao
Semente Esperança, várias oficinas gratuitas são
oferecidas ao público jovem e adulto.
Para dançar e se divertir:
ZUMBA: Quartas feiras das 8 às 9h
Quintas feiras das 17 às 18 h

Para uma vida mais saudável:
YOGA PARA SUA COLUNA: Quartas e Quintas
feiras, das 16 às 17h

Para desenvolver habilidades manuais:
BIJUTERIAS: Sextas feiras das 13h30min às 15h30min

CARTONAGEM E CROCHÊ: Quintas feiras das
13h30min às 16h.

São várias as opções para integração, capacitação, bem estar
social! Venham conhecer as oficinas!

Inscrições abertas pelo telefone: 3579-1487
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Visita ao Aterro

Outubro

começou

marcado

por

uma

experiência incrível. Crianças e adolescentes que

Sanitário de

fazem parte da oficina Patrulha do Bem visitaram o

Paulínia

sanitários são os locais mais adequados para

maior aterro sanitário da região, em Paulínia. Aterros
descarte de resíduos. Totalmente diferente dos lixões,
os aterros seguem uma série de protocolos que
protegem o solo, os lençóis freáticos e os cursos

d’água, a atmosfera e as populações no entorno.
O Instituto Estre, responsável pelo aterro, atua há mais de
10 anos na educação ambiental, mostrando que apesar do
mundo tratar o lixo como final de um processo de consumo, o lixo
é só o começo de uma série de oportunidades: ambientais,
tecnológicas, econômicas, sociais e comportamentais

Essa ideia pode transformar uma sociedade por inteiro, dos
produtores aos consumidores, das famílias às empresas, do setor
público ao privado.
O objetivo da visita foi entender as formas corretas de
descarte em grande escala, visando aplicar em pequenas
escalas, no entorno do Semente Esperança. Quando se pensa no
progresso em termos de sustentabilidade e responsabilidade
ambiental, o lixo ocupa o tema central. Além disso, surgiu a ideia
de produzir um aplicativo de celular que pudesse auxiliar a
população como descartar corretamente o lixo.
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Acontece no Semente
Passeio no
Clube Bosch

Dia Feliz

Durante a semana das crianças, várias atividades foram
feitas para descontrair e divertir as crianças.
Entre brincadeiras e deliciosos sorvetes, as crianças
visitaram o clube Bosch e passaram horas agradáveis.

Entre hambúrgueres, batatas fritas e sucos deliciosos
foi comemorado o Dia das crianças no Semente.
Todos puderam montar seus lanches, conforme sua
preferência e assim passaram bons momentos rindo e
confraternizando. Foram surpreendidos positivamente por
poderem beber refrigerantes, ao invés de sucos, que é
comum no dia a dia.

O que se percebe é que todos precisam de alguns momentos de
descontração e alegria.

Presentes
especiais

Na última semana de outubro, as crianças foram
surpreendidas pelas lembrancinhas do Sr. Roque, um senhor
de 101 anos que não mede esforços para anualmente enviar
às crianças alguma recordação. Exemplo de vitalidade,
amor ao próximo e paixão pelas crianças.
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O que vem por aí
Bazar de Natal
e Let’s Beer

Está chegando nosso tão esperado Bazar de Natal!
Já temos vários expositores que trarão excelentes
opções de presentes, artesanato e muitas outras coisas.
Este ano teremos algumas mudanças. Será um
evento diferente, para aproveitarmos o feriado de 15
de novembro.
Será no Hotel Fonte Santa Tereza em Valinhos, um local

bastante agradável com área para estacionamento e salão com
ar condicionado. Serviremos o delicioso Café Colonial e também
teremos um outro espaço “Let’s Beer” onde faremos uma
degustação de cervejas e queijos.
Cada convite custa R$ 35,00 e devem ser
comprados antecipadamente, para podermos nos programar e
comprar todos os itens necessários.

Este evento é o mais importante do ano, no que se refere
à captação de recursos.
Programe-se para o feriado e venha participar do Bazar e
Café Colonial e da degustação!
05.12- Festa de Encerramento

Festa de
Encerramento

Convidamos a todos para a festa de encerramento do
ano com apresentação de dança, percussão e coral.
Tema: “Semente Esperança- 20 anos fazendo arte”
Local: Centro Social Presidente Kennedy Av. Rio de
Janeiro, 327 Vila São Bernardo, Campinas-SP
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Como você pode colaborar?
Para o dia-a-dia:
Roupas, calçados, acessórios, brinquedos, livros e utensílios
domésticos, novos ou usados em bom estado, e alimentos
em geral.
Para o crescimento da entidade:
Torne-se um sócio contribuinte e venha participar, sendo
voluntário, acompanhando as reuniões da diretoria, enfim,
ajudando-nos a construir um futuro melhor para nossas
crianças e adolescentes.

